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WPŁYW RODZAJU WYMUSZENIA NA WYBÓR STRUKTURY 

STEROWANIA WEKTOROWEGO 
 

SELECTION OF A VECTOR CONTROL STRUCTURE DEPENDING  
ON THE KIND OF AN INPUT SIGNAL 

 
Abstract: Vector control of induction motor torque and speed yields very good static and dynamic properties. 

Systems that apply such control become a standard solution that is widely used even for drives of high re-

quirements. When vector control is applied aside with amplitudes and frequencies phases of rotational vectors 

of motor currents and flux linkages are determined. Correct orientation of the vectors can be maintained due to 

the control system both in steady and transient states. In the paper field-oriented vector control is discussed 

and kinds of input signals for that type of control are determined. Kind of an input signal is important for the 

motor operation as its dynamic properties get essentially changed then. Particular attention has been paid to 

voltage and current signals and control possibilities have been determined for each of them. Additionally, at-

tention has been paid to the selection of control orientation with respect to the vector of magnetic field in the 

motor. 

 

1. Wstęp 
Sterowanie wektorowe momentem i prędkością 

silnika indukcyjnego daje bardzo dobre własno-

ści statyczne i dynamiczne. Układy z wykorzy-

staniem tego sterowania stają się standardem 

szeroko stosowanym nawet w najbardziej od-

powiedzialnych napędach. Z powodzeniem 

umieszcza się je w urządzeniach dźwigowych, 

nawijarkach, walcarkach, wytłaczarkach, pom-

pach tłokowych i innych urządzeniach przemy-

słowych, a nawet w serwonapędach. Rozwój 

techniki mikroprocesorowej umożliwił opraco-

wanie nowych metod sterowania, również z 

użyciem obserwatorów. Obecnie daje się zaob-

serwować rozwój napędów bezczujnikowych, 

stanowiących kompromis pomiędzy sterowa-

niem skalarnym i wektorowym. W najbliższej 

przyszłości będą wdrażane projekty napędów 

zintegrowanych, zawierających silnik i prze-

miennik częstotliwości w jednej obudowie oraz 

pozwalające na pełną komunikację z użytkow-

nikiem. Przy sterowaniu wektorowym oprócz 

amplitud i częstotliwości określane są również 

fazy wektorów przestrzennych napięć, prądów 

i strumieni skojarzonych silnika. Poprawna 

orientacja tych wektorów jest utrzymywana 

dzięki układowi sterującemu zarówno w sta-

nach ustalonych jak i przejściowych. Podobnie 

jak w sterowaniu skalarnym występuje tu grupa 

metod sterowania przy stabilizacji strumienia 

oraz związanych ze stabilizacją poślizgu wir-

nika. W artykule omówiono sterowanie wekto-

rowe polowo- zorientowane oraz sterowanie w 

zależności od wymuszenia (napięciowe i prą-

dowe). Przy sterowaniu silnikiem należy brać 

pod uwagę rodzaj wymuszenia przy jakim bę-

dzie pracował, gdyż jego własności dynamiczne 

ulegają wówczas istotnym zmianom. Zwrócono 

szczególną uwagę na wymuszenie napięciowe 

oraz prądowe i określono możliwości sterowa-

nia dla każdego z nich. Ponadto zwrócono 

uwagę na wybór orientacji sterowania wzglę-

dem wektora pola magnetycznego silnika, gdyż 

wpływa to nie tylko na strukturę lecz również 

na stopień sprzężenia torów sterowania. 

2. Idea sterowania wektorowego 
Sterowanie wektorowe charakteryzuje się tym, 

że na podstawie zależności obowiązujących dla 

stanów nieustalonych nastawiane są nie tylko 

amplitudy i prędkości kątowe, czyli częstotli-

wości, ale również fazy wektorów przestrzen-

nych napięć, prądów i strumieni skojarzonych. 

Układ sterowania wpływa więc na wzajemne 

położenie wektorów, zapewniając im prawi-

dłową orientację zarówno w stanach ustalonych 

jak i przejściowych [6]. 
Stosowane są dwie podstawowe strategie stero-

wania wektorowego: 

- sterowanie polowo - zorientowane (ang. 

Field Oriented Control – FOC), 
- bezpośrednia regulacja momentu (ang. Di-

rect Torque Control – DTC). 
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Na schemacie zamieszczonym na rys. 1 przed-

stawiono ideę napędu zawierającego indukcyjny 

silnik klatkowy (AC).  
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Rys.1. Ogólna zasada sterowania silnikiem klat-

kowym 
 

Na rysunku 2 przedstawiono uproszczony 

schemat zastępczy silnika klatkowego. 

Zgodnie ze schematem zastępczym (rys. 2) ob-

wody odpowiedzialne za wytworzenie strumie-

nia magnetycznego i momentu obrotowego 

czyli obwody wzbudzenia i twornika nie są od-

separowane. Moment obrotowy silnika induk-

cyjnego klatkowego określa zależność (1): 
 

)sin(dIIKT qd ⋅⋅⋅=                 (1)                                             
 

gdzie: qI  - prąd wirnika, dI  - prąd magnesu-

jący, )sin(d  - kąt zawarty pomiędzy wektorami 

qI  oraz dI , K  - współczynnik proporcjonalno-

ści.  

Prąd pobierany przez silnik sI  jest sumą wekto-

rową prądu wirnika qI  oraz prądu magnesują-

cego dI . Ponieważ w silniku indukcyjnym klat-

kowym wyprowadzone są jedynie uzwojenia 

stojana, nie ma więc możliwości pomiaru prądu 

wirnika. 

Na podstawie rysunku 3 można opisać układ 

stosujący sterowanie orientacji wektorowej 

pola. Prostokątny układ współrzędnych, tj. 

układ współrzędnych polowych pokrywa się z 

wektorem strumienia skojarzonego wirnika rΨ  

(rys.3) i wiruje wraz z tym wektorem. 
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Rys.2. Schemat zastępczy asynchronicznego sil-

nika klatkowego (
12 ss II 〉 ) 
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Rys.3. Wykres wektorowy silnika klatkowego 

w układzie współrzędnych polowych 
 

Przy sterowaniu silnikiem wykorzystuje się 

dwie składowe prądu stojana sxI  oraz syI  

wyrażone w przyjętym układzie współrzędnych.  

Amplituda skojarzonego strumienia wirnika jest 

proporcjonalna do składowej sxI  natomiast mo-

ment elektromagnetyczny wytworzony przez 

silnik klatkowy do składowej syI . Przez analo-

gię do silnika obcowzbudnego prądu stałego 

składowa sxI  odpowiada prądowi wzbudzenia, 

a składowa syI  prądowi twornika. Dlatego też 

we współrzędnych polowych moment może być 

sterowany niezależnie od strumienia w sposób 

odsprzężony. 
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3. Sterowanie przy wymuszeniu napię-
ciowym 
Przy sterowaniu silnika indukcyjnego przez 

wymuszenie napięcia należy rozpatrzyć dwa 

przypadki. Przy wymuszeniu wektora napięcia 

stojana su  silnik jest złożonym nieliniowym 

obiektem dynamicznym (rys.4.) ze sprzęże-

niami skrośnymi. 
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Rys.4. Układ współrzędnych ( )yx −  wirują-

cych współbieżnie z wektorem strumienia wir-

nika przy sterowaniu z wymuszenie wektora na-

pięcia stojana 
 

sysxsss juujuuu +=+= βα              (2) 
 

Ta nieliniowość nie pozwala na bezpośrednie 

oddziaływanie na dynamikę zmian momentu 

elektromagnetycznego. Jego kształtowanie staje 

się możliwe dopiero po odsprzęgnięciu torów 

sygnałowych wektora strumienia wirnika 

i wektora prądu stojana. Należy zatem dokonać 

linearyzacji modelu silnika opisanego zależno-

ściami (3-6) do wirującego z rΨ  układu współ-

rzędnych ( )yx −  w taki sposób, aby zmien-

nymi w układzie równań różniczkowych były 

prąd stojana i strumień wirnika. 
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gdzie: mΩ  -  prędkość kątowa wirnika, 

          skU , rkU  - napięcia stojana i wirnika, 

          sR , rR  - rezystancja uzwojenia stojana     

i wirnika, 

          skI , rkI  - prądy fazowe stojana i wir-

nika,  

          skψ , rkψ  - wartość strumienia 

skojarzonego 

z uzwojeniem fazowym 

stojana i strumienia skoja-

rzonego z klatką wirnika. 
 

Wektory przestrzenne strumieni stojana i wir-

nika mają postać:  
 

skMrkrrk

rkMskssk

ILIL

ILIL

+=

+=

ψ

ψ
  (4) 

 

We wzorze (4) indukcyjność stojana i wirnika 

oznacza się jako sL , rL  natomiast ML  ozna-

cza indukcyjność główną silnika. Wszystkie 

parametry i wielkości zostały sprowadzone na 

stronę stojana. Moment elektromagnetyczny 

przyjmuje wówczas postać (5):  
 

( )skskbe IpM
∗

= ψIm
2

3
  (5) 

 

Uzyskuje się więc równania strumieni i prą-

dów wyrażone w dowolnym układzie współ-

rzędnych jako:  
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Taki model jest wykorzystywany przy sterowa-

niu wektorowym silnika indukcyjnego zasila-

nego ze źródła napięcia. 

W przypadku wymuszenia amplitudy napięcia 

stojana odsprzężenie torów sterowania składo-

wymi prądu stojana nie jest możliwe. Z punktu 

sterowania wektorowego silnika asynchronicz-

nego metoda ta jest mało użyteczna. 
 

4. Sterowanie przy wymuszeniu prądo-
wym 
Przez wymuszenie wektora prądu stojana ro-

zumie się operowanie jego składowymi sxi , syi , 

które są wyrażone w wirującym z wektorem rΨ  

układzie współrzędnych ( )yx −  jak na rys.5. 

Należy wówczas założyć że [5]: 

- prędkość kątowa wirowania układu współ-

rzędnych ( )yx −  jest równa prędkości 
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kątowej wirowania wektora strumienia wir-

nika rΨ , czyli Ψωω sk = , 

- kierunki wektora strumienia wirnika rΨ  

oraz osi x  układu współrzędnych są ze 
sobą zgodne (7). 

 

rrrxr ΨΨΨΨ ===              (7) 

 

Przy tego rodzaju wymuszeniu moment elek-

tromagnetyczny jest w pełni sterowany przy 

użyciu składowej syi  wektora prądu stojana, zaś 

przebieg dynamiczny i wartość ustalona am-

plitudy wektora strumienia wirnika zależą jedy-

nie od składowej prądu sxi . Alternatywą jest 

sterowanie przez wymuszenie amplitudy wek-

tora prądu stojana, jednak ten sposób nie po-

zwala na kontrolę nad składową ryΨ  wektora 

strumienia wirnika. 
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Rys.5. Układ współrzędnych ( )yx −  wirują-

cych współbieżnie z wektorem strumienia wir-

nika przy sterowaniu z wymuszeniem wektora 

prądu stojana 
 

5. Orientacja sterowania względem wek-
tora pola magnetycznego 
Nie mniej istotny jest wybór orientacji sterowa-

nia względem wektora pola magnetycznego sil-

nika. Wpływa to nie tylko na samą strukturę ta-

kiego sterowania, lecz także na stopień sprzę-

żenia torów sterowania. 

Dla źródła prądowego, przy orientacji wzglę-

dem strumienia wirnika rΨ  równania różnicz-

kowe obwodu wirnika, w układzie współrzęd-

nych ( )yx −  są bardzo proste. Nieskompliko-

wana jest, zatem realizacja takiego zasilania, 

przy użyciu falownika sterowanego prądowo. 

Natomiast dla tego samego falownika przy 

orientacji względem wektora strumienia stojana 

wymagana będzie złożona autonomizacja. Wy-

nika to ze złożoności równań różniczkowych, 

które są ze sobą silnie sprzężone. 

Odwrotna sytuacja ma miejsce podczas zasila-

nia silnika ze źródła napięcia. Związanie rów-

nań różniczkowych obwodu stojana w układzie 

współrzędnych ( )yx −  zorientowanym wzglę-

dem wektora strumienia wirnika, jest bardzo 

trudne do odsprzęgnięcia. 

Jakkolwiek dość prosta autonomizacja jest wy-

magana w przypadku orientacji na wektor stru-

mienia stojana. 

Decydując się na orientację względem wektora 

rΨ  sterowanie momentem elektromagnetycz-

nym silnika indukcyjnego jest w pełni odsprzę-

żone. Składowa sxi  prądu stojana odnosi się 

tylko do strumienia wirnika, a gdy wartość 

strumienia wirnika jest stała, wtedy druga skła-

dowa syi  wpływa tylko na moment. 

Jeżeli jednak będzie to orientacja względem 

wektora strumienia stojana, to wówczas oba 

tory sterowania za pomocą wymienionych skła-

dowych są sprzężone nawet w przypadku stałej 

wartości strumienia.  

6.  Wnioski końcowe 
1. Sterowanie wektorowe polowo - zoriento-

wane silnika indukcyjnego umożliwia 

w sposób rozdzielny ustawienie prądu wir-

nika i prądu magnesującego.  

2. Możliwe jest więc odsprzężone sterowanie 

momentu i strumienia, zarówno w stanach 

ustalonych jak i dynamicznych. 

3. Osiąga się wówczas wysoką dynamikę, 

która charakteryzuje się szybką odpowie-

dzią na zmiany wartości obciążenia. 

4. Rodzaj wymuszenia zmienia możliwości 

sterowania momentem elektromagnetycz-

nym silnika. W związku z tym własności 

dynamiczne silnika także są różne, przy 

czym są zdecydowanie lepsze przy wymu-

szeniu prądowym niż napięciowym. Wy-

nika to z uproszczenia jakiemu ulega 

struktura modelu matematycznego silnika 

indukcyjnego. 
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